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Practic, alegerile europene din mai vor
oferi alegătorilor români şansa de a
influenţa viitoarea politică a Uniunii
Europene elaborate de cei 751 deputaţi în
Parlamentul European de care dispune.
România, în calitate de stat membru cu
drepturi depline în Uniunea Europeană,
potrivit numărului de locuitori de care
dispune, va fi reprezentată de 32 deputaţi,
cu unul mai puţin faţă de mandatul trecut.
Rezultatele alegerilor din toate cele 28
state membre ale Uniunii Europene vor fi
anunţate în seara zilei de duminică, 25
mai, printr-o ceremonie specială
organizată la sediul Parlamentului
European, din Bruxelles.

Noua structură a Parlamentului
European va reprezenta peste 500
milioane de cetăţeni din 28 state membre.
Ca doză de noutate la aceste alegeri,
pentru prima dată preşedintele Comisiei
Europene – cel care va prelua practic
cârma Uniunii Europene – va fi ales de
noul Parlament European.

Noua majoritate politică rezultată în
urma alegerilor va elabora legislaţia
europeană pentru următorii 5 ani în
domenii cum ar fi piaţa unică sau
libertăţile cetăţeneşti. Parlamentul

European, singura instituţie ai cărei
membri sunt aleşi prin vot direct,
reprezintă un pivot al sistemului
decizional al Uniunii Europene şi se află
pe picior de egalitate cu guvernele

naţionale în ceea ce priveşte aproape toată
legislaţia Uniunii Europene. 

(DETALII DESPRE 
ALEGERI ÎN PAGINA 7)

Pregătiri pentru alegerile
europarlamentare

* “conducerea liceului agricol nu
este interesată de dezvoltarea
comunităţii”, afirmă Dan Niţă, pri-
marul comunei Miroslava * “ne-am
săturat să facem figuraţie în CA de la
liceu”, spun consilierii locali Ilie
Costin şi Viorel Tunza

Subiect sensibil şi controversat,
problema concesionării locurilor de
casă a  stârnit vii dispute în ultima
şedinţă de Consiliu Local şi a pornit
de la refuzul conducerii Liceului

Agricol “Mihail Kogălniceanu”, res-
pectiv Livi Ionescu, de a aviza
favorabil schimbarea destinaţiei unui
teren din intravilanul comunei
Miroslava din “agricol” în
“construcţie locuinţe”, deşi Primăria
Miroslava este atât deţinătorul de
drept al respectivului teren, dar a şi
propus la schimb o suprafaţă de
teren, echivalentă ca valoare agricolă
şi ca suprafaţă, spre ferma Liliac.
(amănunte în pagina 3)

Depunerea
declaraţiilor la cota
anuală de lapte

Până la data de 15 mai,
producătorii deţinători de cotă de
lapte la vânzare directă au obligaţia
de a depune declaraţia anuală privind
valorificarea cantităţilor de lapte din
anul anterior (1 aprilie 2013 – 31
martie 2014). Declaraţia se depune la
Primăria comunei Miroslava, la
biroul unic.

Depunerea declaraţiei este foarte
importantă, comercializarea laptelui
putând fi efectuată numai de către
producătorii care deţin cote de lapte
iar nedepunerea acestor declaraţii
poate duce la retragerea cotei la
rezerva naţională, producătorii
pierzându-şi acest drept.

De asemenea, producătorii care
solicită forme de sprijin pentru
creşterea vacilor de lapte trebuie să
fie deţinători la cota de lapte pentru a
beneficia de aceste forme de sprijin. 

MesagerulGRATUIT

Relaţii tensionate între Liceul Agricol “Mihail
Kogălniceanu” şi Consiliul Local Miroslava

Potrivit H.G. nr.79/12.02.2014,
ziua de duminică, 25 mai
2014, a fost stabilită ca zi de
referinţă pentru organizarea
şi defăşurarea alegerilor
membrilor din România în
Parlamentul European. 
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Vremea excelentă din ultimele zile le-a per-
mis angajaţilor de la Viarom să se afle în grafic
cu lucrările de extindere şi asfaltare a reţelei de
drumuri din Miroslava. În momentul de faţă, se
lucrează în Horpaz la str. Şcolii (851 m), str.
Iazului (793 m), str. Bisericii (500 m). Valoarea
totală a proiectului este de 8.865.400 lei şi
include asfaltarea următoarelor străzi din
Miroslava (concesiuni), respectiv Valea
Adâncă, Horpaz şi Ciurbeşti, pe o lungime tota-
lă de aproximativ 8 km:

• Strada Vasile Alecsandri (535 m)
• Strada Ştefan Răzvan Vodă (402 m);
• Strada Ştefan Toma Vodă (400 m);
• Strada Radu Mihnea Vodă (280 m);
• Strada Strada Eustatie Dabija (395 m);
• Strada Constantin Mavrocordat Vodă (259 m);
• Strada Grigorie C. Buţureanu (255 m);
• Strada Ion Creangă (422 m);
• Strada Elias Şaraga (180 m);
• Strada Iancu Vodă;
• Strada Aron Vodă;
• Strada Şcolii (851 m);
• Strada Iazului (793 m)
• Strada Bisericii (500 m);
• Strada Nicolae Zaharia (426 m);
• Strada Nicolae Hârţan (831m)

Ajutor social pentru reparaţii casă arsă

Victimă a unui incendiu care l-a lăsat fără casă în noaptea
de 4 spre 5 aprilie, a.c. Mihai Lambă din Corneşti va fi ajutat
de Consiliul Local să-şi repare casa, ori să-şi amenajeze un
spaţiu în care să poată locui în condiţii cât de cât proprii.
Ajutorul nu va fi unul financiar, ci va consta în materiale.
Urmează ca o comisie din aparatul de specialitate al Primăriei
Miroslava să verifice situaţia din teren si în funcţie de cele
constatate să facă propuneri concrete privind natura sprijinului
material. Mihai Lambă nu a avut asigurare pe casă. (F.A.)

Poliţia Locală în acţiune

Linişte de sărbători
Spre plăcuta surpriză a agenţilor de poliţie locală, perioada

sărbătorilor de Paşti a trecut fără incidenţe majore. În luna

aprilie, Poliţia Locală a aplicat doar şase amenzi contravenţio-

nale, respectiv două la Legea 61, privind ordinea şi liniştea

publică, restul fiind pe mediu (gunoi menajer aruncat aiurea pe

domeniul public şi o fosă septică golită în drum). Totalul

amenzilor aplicate însumează 2.300 lei. (P.C.)  

Obligaţii de sezon în ce 
priveşte curăţenia şi 
managementul deşeurilor

Având în vedere specificul acestei perioade,
propice lucrărilor de curăţenie, Primăria comu-
nei Miroslava le reaminteşte cetăţenilor şi agen-
ţilor economici care-şi desfăşoară activitatea aici
că, în conformitate cu prevederile OUG
21/2002, referitoare la autogospodărire, fiecare
trebuie să asigure salubrizarea suprafeţelor de
teren deţinute şi a zonelor împrejmuitoare.

De asemenea, potrivit OUG 195/2005 referi-
toare la protecţia mediului, secţiunea 3, art 94,
alin.1 “ protecţia mediului constituie o obligaţie
a tuturor persoanelor fizice sau juridice în care
scop:

- lit.m) depozitează deşeurile de orice fel
numai pe amplasamente autorizate în acest sens;

- lit. n) nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau
vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţilor
competente pentru protecţia mediului şi fără
informarea în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă;

- lit.r) asigură luarea măsurilor de salubrizare
a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate
productiv sau funcţional”;

Totodată, în conformitate cu hotărârile CL
Miroslava, toţi cetăţenii comunei sunt obligaţi să
încheie contracte cu operatorul de salubritate
avizat din zonă, în speţă SC PREDEMET SA.

Nerespectarea prezentelor reglementări se
sancţionează cu amenzile prevăzute de lege,
cuprinse între 3.000-6.000 lei pentru persoane
fizice şi 25.000 - 50.000 lei pentru persoanele
juridice. (M.A.)

La ultima şedinţă ordinară a Consiliului
Local Miroslava, din data de 30 aprilie
2014, au fost dezbătute şi aprobate urmă-
toarele normative:

� Hotărâre privind aprobarea actuali-
zării, completării şi însuşirii inventarului
domeniului public al comunei Miroslava;

� Hotărâre privind aprobarea actuali-
zării, completării şi însuşirii inventarului
domeniului privat al comunei Miroslava;

� Hotărâre privind aprobarea proiectu-
lui tehnic şi a principalilor indicatori  teh-
nico-economici pentru investiţia
“Extindere sistem de alimentare cu apă
potabilă în localităţile Corneşti şi
Proselnici, comuna Miroslava, jud. Iaşi”;

� Hotărâre privind aprobarea proiectu-
lui tehnic şi a principalilor indicatori teh-
nico-economici pentru investiţia
“Extindere sistem de alimentare cu apă

potabilă şi canalizare în localitatea Balciu,
comuna Miroslava, jud. Iaşi”;

� Hotărâre privind acordarea sumei de
1.000 lei Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă din comuna Miroslava;

� Hotărâre privind Procesul Verbal de
Trasare limite teren şi construcţie, con-
form certificatului de urbanism, în vede-
rea eliberării Autorizaţiei de construire;

� Hotărâre privind schimbarea destina-
ţiei bazei materiale, teren în suprafaţă de
31, 31 ha, situat în T54, P2536/1/1/1 din
TP nr.86194/2004, emis în beneficiul
Grupului Şcolar Agricol “Mihail
Kogălniceanu”, Miroslava;

� Hotărâre privind aprobare PUZ, pen-
tru teren situat în T51, în suprafaţă de
4.025,97 mp, beneficiar Benghiac Claudia
Mihaela;

� Hotărâre privind aprobare PUZ, pen-
tru teren situat în T20, în suprafaţă de

17.401 mp, beneficiari Costin Grigore şi
Costin Valeria;

� Hotărâre privind privind aprobare
PUZ, pentru teren situat în T31, în supra-
faţă de 10.412 mp, beneficiari Grigoraş
Elena, Chimir Cornel, Nicolai Victor,
Mocanu Dinu, Mihăilă Popa Vasile;

� Hotărâre privind încetarea contractu-
lui de concesiune nr.13225/25.06.2013,
încheiat între comuna Miroslava şi SC
Phaselis Eximp SRL;

� Hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a suprafeţei de
172 mp teren situat în T11, sat Horpaz,
comuna Miroslava;

� Hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică a suprafeţei de 290 mp
teren situat în T11, sat Horpaz, comuna
Miroslava;

� Hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a suprafeţei de
8.200 mp teren situat în T14, sat Brătuleni,
comuna Miroslava;

Date de la starea civilă
În perioada 1 aprilie – 1 mai, 2014, la Oficiul de Stare
Civilă Miroslava, au fost înregistrate următoarele
Căsătorii
• Cobzariu Cristinel, cu Tănasă Elena;
• Tanana Costel, cu Ajidaucei Adina Mihaela;
• Volcescu Ioan, cu Sandache Eugenia;
• Cusutură Paul, cu Volschi Gabriela;
• Irimia Mihai, cu Gogu Anca Elena;
• Adonicioae Constantin, cu Gardan Lucica
Petronela.

Decese

Normative ale Consiliului Local

• Anuşca Aurica (78 ani) – Proselnici;
• Ciobanu Alexandru (45 ani) – Miroslava;
• Posîşnicu Gheorghe (51 ani) – Miroslava;
• Sârbu Constantin (76 ani) – Ciurbeşti;
• Hriscu Petru (72 ani) – Rediu;
• Munteanu Florinel (45 ani) – Iaşi.

Continuă asfaltările în Horpaz

Sală de evenimente speciale
Valea Ursului - Moara de Porumb
Pentru cei interesaţi, punem la dispoziţie o sală de evenimente

speciale (nunţi, cumătrii etc) dotată cu bucătărie proprie şi tot ce
este necesar pentru desfăşurarea unei petreceri de neuitat.

Rezervări la tel.: 0768 – 933.654
persoana de contact Gheorghe Cojocaru

Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Email: redactia.mesagerul@gmail.com
Contact: 0745.934.769

CASETA REDACŢIONALĂ

Anunţuri

Locuri de muncă
� Angajez vulcanizator auto şi spălători auto,

în Balciu, Miroslava. 
Telefon: 0740-27.99.56810.605.

Imobiliare
� Cumpăr teren intravilan, zona Miroslava,

minim 2000 mp. Tel. 0785-244.044
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(continuare din pagina 1)

“Pe acel teren am putea
dezvolta locuri de casă pentru
a ne lărgi baza de impozitare
iar directorul liceului creşte
acolo lucernă. Teren pentru
agricultură avem destul la
Liliac şi i-am oferit la schimb
teren acolo sau în alte părţi,
dar degeaba vorbesc. Singura
preocupare a conducerii
liceului agricol e doar plata
salariilor şi a indemnizaţiilor
pentru transportul profesori-
lor, nu dezvoltarea urbanisti-
că a comunei” a remarcat pri-
marul Dan Niţă. În opinia pri-
marului Niţă, această proble-
mă nu ar fi existat dacă legea
era mai clară în privinţa regi-
mului proprietăţii publice.
“Există o neînţelegere între
cei care aplică Legea Învăţă-
mântului în ce priveşte pro-
prietatea publică şi proprieta-
tea privată a unităţii de învă-
ţământ. Pentru noi însă lucru-
rile sunt prevăzute clar în
Legea Administraţiei Publice
Locale. Consiliul Local dis-
pune de acel teren şi-i poate

schimba oricând destinaţia în
conformitate cu interesele
comunităţii. Vom apela la
forurile competente şi vom
rezolva problema”, a conclu-
zionat primarul Niţă.

Consilierii locali fac
figuraţie în CA la liceu

Pe fondul altui vid legisla-
tiv care nu permite autorităţi-
lor locale să-şi impună un
punct de vedere în consiliile
de administraţie ale şcolilor,
tensiunile deja existente între
Liceu şi Consiliul Local
Miroslava au crescut peste
aşteptări. Pe de o parte, con-
ducerea şcolii nu dă socotea-
lă nimănui pentru cheltuielile
pe care le face. Pe de altă
parte, această unitate de învă-
ţământ arată ca un loc aban-
donat, cu o curte neîngrijită
din toate punctele de vedere,
cu acoperişul spart şi cu un
buget de venituri şi cheltuieli
la ferma proprie, ascuns
vederii publicului larg, iar
acest lucru irită Primăria.

Potrivit legii, din Consiliul de
Administraţie al Liceului fac
parte un reprezentant al
Consiliului Local, un repre-
zentant al Primăriei, directo-
rului şcolii, liderul de sindicat
şi un reprezentant al părinţi-
lor. Cum a făcut de a dres-o
directorul Livi Ionescu, cert
este că cei doi consilieri ai
Primăriei Miroslava sunt per-
manent în minoritate.  

“Am cerut în Consiliul de
Administraţie al liceului să ni

se pună la dispoziţie o situaţie
a cheltuielilor de la fermă şi
nu am primit nici până acum
un răspuns. Suntem trataţi
acolo cu un dispreţ total şi din
acest motiv nici nu-mi mai
vine să merg acolo să fac
figuraţie”, a declarat Ilie
Costin, consilier local. “Chiar
că facem figuraţie şi nu ne
bagă nimeni în seamă acolo
iar mie directorul mi-a zis că
dacă le facem acoperişul
semnează şi schimbul de

terenuri, dar am mari îndoieli
că ar face asta...”, a confirmat
şi Viorel Tunza, celălalt con-
silier local desemnat să repre-
zinte Primăria în Consiliul de
Administraţie al liceului.

În faţa acestei forme de
şantaj, consilierii locali au
rămas fără replică, liceul
stând aşa, cu acoperişul spart
de mai mulţi ani, deşi ar fi
trebuit să dispună de resurse
proprii suficiente pentru a-l
repara.

Liceul Agricol va creşte
lucernă în altă parte

Spre final, Consiliul Local
Miroslava a votat, în unani-
mitate (mai puţin consilierul
Ilie Apostol, care a respins
ordinea de zi la începutul
şedinţei) schimbarea destina-
ţiei bazei materiale – teren în
suprafaţă de 31,31 hectare,
situat în T 54, emis în benefi-
ciul Grupului Şcolar Agricol
“Mihail Kogălniceanu”
Miroslava, din spaţiu de învă-
ţământ în spaţiu cu o altă des-

tinaţie, în vederea concesio-
nării acestuia către tinerii din
comună pentru construirea de
locuinţe. Pentru terenul ara-
bil, în suprafaţă de 31,31 ha,
Grupul Şcolar va primi la
schimb alt teren de aceaşi
categorie şi aceeaşi suprafaţă,
în vederea desfăşurării activi-
tăţilor specifice, urmând a se
încheia un contract în acest
sens. Concesionarea terenuri-
lor în vederea edificării de
locuinţe pentru tinerii din
comuna Miroslava se va rea-
liza prin procedură de licitaţie
publică deschisă. Hotărârea a
fost comunicată Grupului
Şcolar Agricol “Mihail
Kogălniceanu” Miroslava,
Biroului Cadastru, Biroului
Urbanism, Biroului Achiziţii
Publice şi Prefecturii
Judeţului Iaşi pentru exercita-
rea controlului de legalitate.

Florin Antohi

Relaţii tensionate între Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” şi Consiliul Local Miroslava

* consilierul Iftimie
Gheorghiţă consideră că
acest lucru poate fi utilizat
ca pârghie electorală, acum,
în plină campanie de alegeri
europarlamentare

Util sau nu, subiectul locu-
rilor de casă care a făcut
obiectul mai multor dezbateri
în Consiliul Local este consi-
derat inoportun de către consi-
lierul Iftimie Gheorghiţă, din
Brătuleni. “Ne aflăm în plină
campanie electorală pentru
alegerile europarlamentare şi
nu mi se pare corect să-i zăpă-
cim pe oameni că le dăm
locuri de casă acuma.
Problema locurilor de casă ar
trebui discutată într-o altă
şedinţă de Consiliu, separat,
după alegeri. Acum, avem
altele mai importante de
făcut”, a declarat Iftimie
Gheorghiţă.

Intervenţia consilierului
local din Brătuleni a survenit
ca o replică la solicitarea con-
silierului local Constantin
Mertic către Primăria
Miroslava pentru ca aceasta să
pună la dispoziţia Consiliului
Local o situaţie clară cu locu-
rile de casă care urmează a fi
concesionate.

“Deocamdată, am identifi-
cat şi delimitat în zona Dancaş
şi Ciurbeşti 200 locuri de casă
care urmează să fie scoase la
concesionare într-un viitor
apropiat. Pe de altă parte, mă
întreb ce-or să mai ceară
oamenii când vom termina de
împărţit pământul şi nu vom
mai avea de unde le da. În
judeţ sunt primării care nu au
dat terenuri. La noi însă sunt
şi oameni care au câte două-
trei concesiuni, alţii care nu
au făcut nimic pe acele tere-
nuri, sau alţii nu au plătit

niciun leu pentru concesiunea
luată şi ne forţează să luăm
măsuri şi să anulăm acele con-
tracte de concesiune”, a repli-
cat primarul Dan Niţă.

Într-adevăr, la nivelul
comunei Miroslava au fost
acordate mai multe concesiuni
pe care solicitanţii nu au con-

struit nimic, mulţi dintre ace-
ştia încercând să facă din asta
un biznis. Adică au obţinut
concesiunea la un preţ de
nimic. apoi au scos concesiu-
nile la vânzare, la preţuri sufi-
cient de mari pentru a obţine
şi un profit frumos de pe urma
lor.

„Nu discutăm locurile de casă în campania electorală!”

Pentru doritorii de mişcare şi pasionaţii de
sport, Sala Polivalentă Miroslava este des-
chisă,  zilnic, în afara programelor competi-
ţionale sau şcolare, între orele 10 – 20. Taxele
de închiriere sunt următoarele:

- fotbal sală, handbal, baschet - 100 lei/ora
- tenis de masă – 10 lei/ora
- tenis de câmp – 40 lei/ora
Cei care încheie contracte de închiriere pe

minim 3 luni beneficiază de o reducere de
20% din preţ iar plata se poate achita pe luna
în curs, la începutul lunii. 

Accesul cu băuturi alcoolice sau fără
echipament adecvat este strict interzis!

Pentru detalii suplimentare, sau rezervări,
sunaţi la tel. 0751-251.512 (Vasilache Adrian).

Sport la preţuri
accesibile

Când cineva necunoscut bate la poarta ta...
• Fii atent la cei care vin să îţi vândă diverse bunuri (pături, lenjerie etc.)

• Unii se oferă să cumpere tichete de transport sau alte produse pe care le vinzi

ATENŢIE!
Printre ei se pot afla indivizi rău intenţionaţi, care vor să afle unde ascunzi banii şi

apoi încearcă să îi fure, profitând de neatenţia ta!

Campanie de prevenire a furturilor din locuinţe, comise prin distragerea atenţiei, derulată prin
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.

POLIŢIA LOCALĂ MIROSLAVA 
APEL DE URGENŢĂ: 0751-251.513

Procesul verbal de 
trasare e obligatoriu

* fără acest document nu se eliberează
autorizaţia de construcţie

Potrivit unei Hotărâri de Consiliu Local,
pe lângă documentaţia specifică de obţinere
a autorizaţiei de construire solicitantul mai
trebuie să prezinte la dosar şi un proces ver-
bal de trasare, care să confirme poziţionarea
corectă în spaţiu a punctelor care delimitea-
ză terenul şi construcţia aferentă, conform
certificatului de urbanism. În cazul unei par-
cele de teren, trasarea imobilului va consta în
stabilirea limitelor de proprietate, materiali-
zate cu ţăruşi sau borne, repere pe baza căro-
ra se va delimita proprietatea solicitantului,
astfel cum este descrisă în certificatul de
urbanism. În cazul unei construcţii, trasarea
imobilului va consta în stabilirea axelor con-
strucţiei care urmează a fi edificată, astfel
cum sunt descrise în certificatul de urba-
nism.

Procesul verbal de trasare va fi întocmit
de o persoană autorizată şi va fi semnat de
ambele părţi. (P.C.)

 
Concesuni pe cale de a fi anulate 
 
Printre persoanele vizate s  li se anuleze concesiunea pentru nerespectarea 
clauzelor contractuale se num r  urm toarele: 
 
Numele i prenumele 
concesionarului 

Nr. contract concesiune Suprafa  Debite 

Marian Florinela 67/14.05.2001 - 110,61 lei 
Buinceanu Sandu 231/01.06.2001 - 572,02 lei 
Popic  Constantin 55/11.05.2001 - 201,58lei 
Silion Aurelia 7/09.05.2001 990 mp 551,40 lei 
Buchil  Costel 249/19.07.2001 781,12 mp 32 lei 
Cozmuleanu Irinel 236/04.06.2001 600 mp 331,59 lei 

ovea Neculai Vasile 179/24.05.2001 723 mp - 
Tilihoi Irina 127/17.05.2001 700 mp 0 
Sandu Petronel Neculai 122/16.05.2001 600 mp 111,47 lei 
Onciu Maria 1/09.05.2001 980 mp 3.000 lei 
Lozneanu Gabriela 160/21.05.2001 600 mp 3.495,74 lei 

 
Pentru Marian Florinela, Buinceanu Sandu i Popic  Constantin nu s-au 
g sit contractele de concesiune la arhiv . ovea Neculai i Tilihoi Irina nu 
au debite, în schimb nu au ob inut autoriza ii de construc ie. (F.A.) 

Ilie Costin Viorel Tunza



Pentru a preveni eventuale
confuzii ori sesizări adresate
eronat Primăriei Miroslava,
inaugurăm “Colţul Juristului”, o
rubrică în care vom încerca să
prezentăm cât mai pe înţelesul
omului de rând, noţiuni, ter-
meni, funcţii specifice şi chiar
normative ale aparatului admi-
nistrativ în raport cu cetăţenii.
Colţul juristului poate fi consi-
derată o platformă deschisă şi
orice cititor al publicaţiei
Mesagerul o poate accesa pen-
tru a obţine răspunsuri la nelă-
muririle pe care le are în relaţia
cu administraţia publică locală,
adresându-ne întrebarea în
scris, la adresa de e-mail  redac-
tia.mesagerul@gmail.com sau
prin poştă, la adresa Primăriei
Miroslava (secretariat), cu men-
ţiunea “pentru Colţul
Juristului”. La redactarea răs-
punsurilor vor contribui Ancuţa
Lenuţa Ursanu (secretar al
Primăriei Miroslava) precum şi
personalul din aparatul de spe-
cialitate al Primăriei Miroslava,
cărora le mulţumim pentru cola-
borare. Aşteptăm cu interes
întrebările dumneavoastră!
Până atunci, vom începe prin a
prezenta  instituţia Primarului,
în conformitate cu prevederile.

Ce se înţelege prin “insti-
tuţia Primarului”?

Primarul îndeplineşte o

funcţie de autoritate publică,
asigurând respectarea drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale
ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei, precum şi punerea
în aplicare a legilor, a decretelor
Preşedintelui României, a
Hotărârilor şi Ordonanţelor
Guvernului, a Hotărârilor
Consiliului Local. De aseme-
nea, dispune măsurile necesare
şi acordă sprijin pentru aplica-
rea Ordinelor şi instrucţiunilor
cu caracter normativ ale miniş-
trilor, ale celorlalţi conducători
ai autorităţilor administraţiei
publice centrale, ale Prefectului,
precum şi ale Hotărârilor
Consiliului Judeţean, în condi-
ţiile legii.

Alegerea Primarului

• primarul este ales prin vot
universal, egal, direct, secret şi
liber exprimat;

• validarea mandatului pri-
marului se face de către judecă-
toria în raza căreia se află unita-
tea administrativ-teritorială de
către un judecător desemnat de
preşedintele instanţei;

• rezultatul validării alegerii
primarului se aduce la cunoştin-
ţa prefectului şi se prezintă în
şedinţa de constituire a
Consiliului Local sau, după caz,
într-o şedinţă extraordinară, de
către un judecător desemnat de
preşedintele judecătoriei;

• primarul depune în faţa
Consiliului Local jurământul în
limba română; primarul care
refuză să depună jurământul
este considerat demisionat de
drept.

Mandatul Primarului

Mandatul primarului este de
4 ani şi se exercită până la depu-
nerea jurământului de către pri-
marul nou-ales. Mandatul pri-
marului poate fi prelungit, prin
lege organică, în caz de război,
calamitate naturală, dezastru
sau sinistru deosebit de grav.

Atribuţiile Primarului

Ca şi atribuţii principale ale
primarului, se pot enumera:

• funcţia de ofiţer de stare
civilă şi de autoritate tutelară;

• atribuţii privind organiza-
rea şi desfăşurarea alegerilor,

referendumului şi a recensă-
mântului;

• prezintă Consiliului Local
atât rapoarte anuale privind sta-
rea economică, socială şi de
mediu a unităţii administrativ-
teritoriale, cât şi alte rapoarte şi
informări;

• elaborează proiectele de
strategii privind starea econo-
mică, socială şi de mediu a loca-
lităţii şi le supune aprobării
Consiliului Local;

• funcţia de ordonator princi-
pal de credite;

• întocmeşte proiectul buge-
tului local şi contul de încheiere
a exerciţiului bugetar şi le supu-
ne spre aprobare Consiliului
Local;

• iniţiază negocieri pentru
contractarea de împrumuturi şi
emiterea de titluri de valoare în
numele unităţii administrativ-
teritoriale;

• verifică înregistrarea fisca-
lă a contribuabililor la organul

fiscal teritorial;
• coordonează realizarea ser-

viciilor publice de interes local;
• ia măsuri pentru prevenirea

şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă;

• ia măsuri pentru asigurarea
inventarierii, evidenţei statisti-
ce, inspecţiei şi controlului
efectuării serviciilor publice de
interes local şi a bunurilor din
patrimoniul public şi privat al
unităţii administrativ-teritoriale;

• ia decizii privind persona-
lul din cadrul aparatului de spe-
cialitate, precum şi privind con-
ducătorii instituţiilor şi servicii-
lor publice de interes local;

• asigură elaborarea planuri-
lor urbanistice prevăzute de
lege, le supune aprobării
Consiliului Local şi acţionează
pentru respectarea prevederilor
acestora;

• emite avizele, acordurile şi
autorizaţiile date în competenţa
sa prin lege şi alte acte normati-
ve;

• asigură respectarea angaja-
mentelor asumate în procesul de
integrare europeană în dome-
niul protecţiei mediului şi gos-
podăririi apelor pentru serviciile
furnizate cetăţenilor.

Încetarea mandatului
Primarului

• mandatul primarului înce-
tează de drept în condiţiile sta-
tutului aleşilor locali;

• dacă acesta se află în impo-
sibilitatea exercitării funcţiei
datorită unei boli grave, certifi-

cate, care nu permite desfăşura-
rea activităţii în bune condiţii
timp de 6 luni pe parcursul unui
an calendaristic;

• dacă acesta nu îşi exercită,
în mod nejustificat, mandatul
timp de 45 de zile consecutiv;

• mandatul primarului poate
înceta şi ca urmare a rezultatu-
lui unui referendum local având
ca obiect demiterea acestuia.

Act de bază

Legea nr. 215/2001, a admi-
nistraţiei publice locale republi-
cată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 123 din
20 februarie 2007

Acte modificatoare

– Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 20/2008

– Legea nr. 35/2008
– Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 66/2008
– Legea nr. 131/2008
– Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 105/2009
– Legea nr. 375/2009
– Legea nr. 59/2010
– Legea nr. 264/2011
– Legea nr. 13/2012
– Legea nr. 74/2012
– Legea nr. 76/2012
– Legea nr. 133/2012
– Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 44/2012
– Legea nr. 204/2012
– Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 4/2013.
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Colţul juristului

Continuă lucrările de extin-
dere a reţelei de apă în
Voroveşti şi Brătuleni

În conformitate cu angaja-
mentele asumate de Primăria
comunei Miroslava, continuă
programul de extindere a reţelei
cu apă potabilă în Voroveşti şi
Brătuleni. Valoarea totală a inves-
tiţiei este de 4.690.000 lei. Odată
finalizate aceste lucrări, reţeaua
de apă va fi predată, spre exploa-
tare, către SC Apa Vital SA, cu
care fiecare cetăţean interesat va
putea încheia contracte.

Pentru a obţine un branşa-
ment/racord la reţeaua de alimen-
tare cu apă, solicitantul trebuie să
depună la registratura SC Apa
Vital SA o cerere tip – formular
F-089 (disponibil la Biroul de
Relaţii cu Publicul sau pe site-ul
www.apavital.ro) – care va fi
însoţită de xerocopiile documen-
taţiilor specificate în formular.
Branşarea/racordarea tuturor uili-
zatorilor la reţelele publice de apă
şi canalizare se face doar în baza
avizului definitiv eliberat de Apa
Vital la cererea utilizatorului, pe
baza proiectului de execuţie.

Pasul nr. 1: Obţinerea
avizului şi proiectului

Documente necesare:
- actul de proprietate sau un

certificat de moştenitor/contractul
de închiriere, în cazul locatarilor
din imobilele aflate în proprieta-
tea Primăriei;

- plan de încadrare în zonă,
scara 1:1000 şi plan de situaţie,
scara 1:500, pe suport topografic,

vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Iaşi - două
exemplare;

- acceptul Primăriei în cazul
chiriaşilor acesteia, iar pentru
celelalte categorii de chiriaşi o
declaraţie notarială dată de pro-
prietar;

- autorizaţia de construire a
imobilului emisă de Primărie;

- declaraţie privind inventarul
punctelor de consum a apei din
instalaţia interioară în cazul per-
soanelor fizice şi asociaţiilor de
proprietari - formular F-111/un
breviar de calcul întocmit de un
proiectant autorizat, în cazul per-
soanelor juridice.

La depunerea cererii se va
achita şi taxa stabilită pentru tipul
de aviz şi proiect solicitat de
client. 

În urma cererii, proiectantul
ApaVital va verifica în teren con-
diţiile tehnice pentru
branşare/racordare la reţelele
publice de apă şi de canal, după
care va întocmi un memoriu teh-
nic în vederea obţinerii certifica-
tului de urbanism de la Primărie.
Solicitantul va fi anunţat telefonic
pentru a ridica memoriul tehnic
de la Biroul Relaţii cu Publicul şi

pentru a-l depune la Primărie. În
baza certificatului de urbanism
proiectantul ApaVital întocmeşte
memoriile tehnice pentru furnizo-
rii de utilităţi care sunt specificaţi
de către Primărie, pentru obţine-
rea avizelor de coexistenţă. După
obţinerea avizelor, acestea trebuie
depuse la registratură în vederea
întocmirii proiectului de execuţie
a branşamentului de apă/racordu-
lui canalizare.

Pe toată perioada de la depu-
nerea cererii şi până la finalizarea
proiectului se ţine legătura telefo-
nic cu solicitantul.

Pasul nr. 2: Execuţia
lucrării

În baza proiectului, ApaVital
va întocmi un deviz estimativ de
lucrări care va fi achitat de client.
Un exemplar din proiect va fi
depus de către solicitant la
Primărie în vederea obţinerii
autorizaţiei de efectuare a lucrării
de branşare/racordare, iar după
prezentarea acesteia la Secţia de
Lucrări Edilitare din str. Aurel
Vlaicu, nr. 78A se va face progra-
marea lucrării de branşare/racor-
dare. Execuţia lucrării de branşa-

re/racordare se face de către
ApaVital şi se finalizează cu efec-
tuarea probelor de presiune şi
etanşeitate a
branşamentului/racordului şi
emiterea unui proces verbal de
recepţie.

Branşamentul va rămâne sigi-
lat până la calcularea şi achitarea
devizului final pentru execuţia
lucrării şi încheierea contractului.

Pasul nr. 3: Încheierea
contractului

Pentru perfectarea contractu-
lui, clientul va depune la registra-
tura ApaVital o cerere tip (dispo-
nibilă la Biroul Relaţii cu
Publicul sau pe site-ul ApaVital:
www.apavital.ro) la care va
anexa copii după documentele
specificate în formularul de cere-
re – F011 - pentru agenţi econo-
mici, F-012 - pentru abonaţi cas-
nici sau F-108 - pentru asociaţii.

Punerea în funcţiune a branşa-
mentului/racordului se va face
după încheierea contractului de
furnizare/utilizare şi semnarea
acestuia între operator şi utilizator
în termenul prevăzut în contract.

Paşii de urmat pentru racordarea unei
gospodării la reţeaua de apă potabilă

Extinderi la reţeaua de apă din Corneşti şi Proselnici, precum
şi la reţeaua de canalizare în Balciu

La ultima şedinţă de Consiliu Local au fost aprobate proiectele tehnice şi principalii indi-
catori tehnico-economici pentru investiţia “Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în
localităţile Corneşti şi Proselnici”. Valoarea investiţiei este de 1.986.640 lei (TVA inclus). De
asemenea, au fost aprobate proiectul tehnic şi principalii indicatori tehnico-economici pen-
tru investiţie “Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în localitatea
Balciu”. Valoarea totală a investiţiei este de 785.390 lei (inclusiv TVA). (P.C.)

Şicane cu salubrizarea prestată de Predemet

În timp ce autorităţile locale anunţă permanent cetăţenii
rezidenţi ai comunei Miroslava să încheie contracte de salubri-
zare cu SC Predemet SA, care sunt obligatorii, firma de salu-
brizare are zone din comună în care îşi face treaba aiurea – ori
nu preia pubelele de gunoi menajer conform graficului stabilit
cu beneficiarii persoane fizice, ori nu îşi trimite angajaţii să
factureze şi să încaseze banii pentru serviciile prestate.

“Din informaţiile pe care le deţin de la oameni, am aflat că
sunt zone precum Dancaş, Proselnici, Corneşti, Miroslava Vale
şi Găureni unde angajatul de la Predemet nu mai ajunge să
încaseze banii lunar şi aşa se strâng artificial datorii către firma
de salubritate. Oamenii ar plăti, dar nu au cui şi când vin cei de
la Predemet să încaseze cer banii pe mai multe luni odată, lucru
care pentru unele familii e foarte incomod, că suma adunată le
dă peste cap bugetele”, a remarcat consilierul local Constantin
Mertic. Observaţia sa a fost confirmată şi de alţi consilieri care
nu au exclus şi ipoteza ca Predemet să facă anume aşa, pentru
a scăpa de contractele incomode, în zone dezavantajoase pen-
tru ei din punct de vedere al calculului de eficienţă economică.
(F.A.)

Punct de colectare a deşeurilor 
electronice şi electrocasnice, în Balciu

În conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare, deşeurile
electronice şi electrocasnice nu se aruncă la întâmplare sau la
tomberonul obişnuit pentru colectarea gunoiului menajer, ci în
puncte de colectare special amenajate. Un asemenea punct de
colectare a fost amenajat în Balciu, la primăria veche. De la
începutul anului şi până în prezent, la centrul de colectare din
Balciu au fost adunate deja circa 850 kg de asemea deşeuri,
care vor fi preluate de firma SC RoRec SRL spre distrugere şi
reciclare. “Având în vedere că Miroslava e o comună de
dimensiuni mari, vom organiza în perioada imediat următoare
o campanie de informare şi sensibilizare a populaţiei pentru o
mai bună colectă a acestor deşeuri”, a declarat Corina
Darabană, şefa compartimentului ecologic din cadrul Primăriei
Miroslava.

Ca fapt divers, la nivelul comunei Miroslava au fost colec-
tate următoarele deşeuri: 3 unităţi centrale de PC, 3 monitoare,
un copiator, un xerox mic,  3 imprimante, 3 ups-uri, 10 tasta-
turi, 10 piese de calculator, o boxă, 20 cartuşe de toner goale,
30 de lanterne, 20 consumabile de birou, 2 telefoane stricate şi
45 lămpi de iluminat stradal defecte. (P.C.)
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PUZ-uri cu efect întârziat

Având în vedere că aproape la
fiecare şedinţă de Consiliu Local
sunt solicitări de emitere PUZ-
uri, primarul Dan Niţă le-a solici-
tat consilierilor o mai mare aten-
ţie la aprobarea acestora pentru că
orice eliberare de PUZ se poate
transforma într-o încărcătură
neprevăzută pentru bugetul local.
“Trebuie să ţinem cont că ne
putem trezi că am eliberat PUZ
pentru cineva care îşi face casă
undeva pe un vârf de deal, la o
distanţă foarte mare de zona
locuită a comunei. Conform legii,
va avea pretenţii mai apoi să-i
facem până acasă, pe bani
publici, drum şi utilităţi, ceea ce
nu ne permitem”, a remarcat pri-
marul Dan Niţă.

Pentru evitarea unor asemenea
situaţii, consilierul local
Gheorghe Cojocaru a propus ca
fiecare solicitant de PUZ, dacă
terenul pentru care solicită PUZ
se află la distanţă de zona locuită
să semneze o declaraţie notarială
prin care să renunţe la orice pre-
tenţii din partea Primăriei în ce
priveşte racordul la drumuri şi
utilităţi. Propunerea a rămas în
discuţie urmând a se lua o decizie
clară la o şedinţă ulterioară de
Consiliu Local. (F.A.)

Dacă vor canalizare,
oamenii trebuie să-şi
dea gardurile înapoi

“În general sunt mulţu-
mit de activitatea Primăriei,
dar oriunde e loc şi de mai
bine. Cred totuşi că în com-
paraţie cu alte sate Horpazul
a fost lăsat mai la urmă. Văd
însă că acum se lucrează la
străzi şi asta e bine. Apa a
ajus şi ea, deci nu avem
motive serioase să ne plân-
gem. Unde cred eu că s-a
greşit e că acum se asfaltea-
ză străzile şi mă gândesc că
într-un viitor, peste doi-trei
ani, poate, se vor decide cei
de la Primărie să facă şi
canalizarea. Mă întreb unde
o vor face, vor sparge
cumva strada? Eu sper să nu
se întâmple aşa” - Tofan
Constantin, Horpaz.

“Lucrurile încep să
meargă bine şi la noi. Văd

că se asfaltează strada şi
asta mă bucură pentru că nu
vom mai culege praf peste
gard. Acum, că avem cam
tot ce ne trebuie, depinde
doar de fiecare cât e de gos-
podar ca să-şi aranjeze
ograda” - Cocea Costel,
Horpaz

“Mai întâi, vreau să-i
spun domnului Tofan că
Primăria nu face distincţie
ca importanţă între satele
componente ale comunei
Miroslava. Fireşte, investi-
ţiile pe care le-am făcut la
comună au fost structurate
într-o ordine de priorităţi în
funcţie de condiţiile din
teren, de sursele de finanţa-
re, de densitatea populaţiei
şamd. Horpazul, din punct
de vedere al investiţiilor
finalizate şi date în exploa-
tare se află mult înaintea
altor sate la care lucrăm să
ajungem acum cu asfaltarea
drumurilor şi utilităţile pen-

tru că a şi crescut mult
demografic. La fel cum s-a
întâmplat în localităţile
Miroslava, Balciu şi Valea
Adâncă. În privinţa canali-
zării la care faceţi referire,
nu vă faceţi griji, nu vom
sparge asfaltul. Vă vom
ruga atât pe dumneavoastră
cât şi pe consăteni să daţi
gardul mai în spate. Aşa
vom avea loc pentru canali-
zare. Cât timp sunt garduri
în drum, chiar nu putem
face nimic din acest punct
de vedere. Sperăm totuşi ca
oamenii să fie rezonabili şi
să mute gardurile inapoi” -
Dan Niţă, primarul comu-
nei Miroslava

Dancaş, un sat izolat

“După cum vedeţi,
Dancaş e un sat mic, izolat
şi îmbătrânit. Zona e foarte
frumoasă şi e linişte aici,
dar cu transportul e la

pământ. Cât timp nu va
ajunge un transport normal
aici, Dancaşul va rămâne la
fel de izolat şi puţin dezvol-
tat. Numai până la Horpaz,
cea mai apropiată localitate
de noi, sunt circa 5 km. În
orice privinţă suntem ulti-
mii, dar plătim impozit ca şi
cei de la Horpaz sau
Ciurbeşti. Avem nevoie de
drum în primul rând, apoi
de celelalte utilităţi. Uite, în
urmă cu ceva timp a fost
Viaromul aici şi a bătut
nişte ţăruşi apoi a săpat şan-
ţuri pe marginea drumului
pentru scurgere pluvială.
Apoi au plecat şi au lăsat
lucrurile aşa. Între timp a
mai plouat, şanţurile lăsate
neterminate s-au adâncit
gardul spre grădina mea a
început să se surpe. Aş vrea
să ştiu, cu exactitate, ce am
de făcut, dacă betonez eu
şanţul şi-mi fac un podeţ şi
o cale de acces în curte să-
mi parchez maşina.

Revenind la problema dru-
mului, cum ieşi din Dancaş
spre şoseaua de centură eşti
obligat să faci dreapta ceea
ce te obligă să mergi până la
rondul din Valea Ursului
dacă ai treabă la Iaşi. Dar
dacă vreau să merg la CUG,
sau la Ciurea... pe unde să
mă duc, prin Păcurari, când
mult mai simplu ar fi să fac
la stânga şi să ajung la des-
tinaţie în zece minute?” -
Vacniuc Vasile Valerică -
Dancaş  

“Într-adevăr, dacă ieşi
din Dancaş pe şoseaua de
centură eşti obligat să faci
dreapta. Nu prea am ce face
aici, că aşa e legea, dar am
să mă consult cu cei de la
Consiliul Judeţean să văd
ce soluţie de rezolvare
putem găsi la această pro-
blemă. În ce priveşte izola-
rea satului Dancaş, după
cum aţi remarcat, am înce-
put lucrările la drum. L-am
nivelat, am pus pe el piatră

şi i-am făcut şanţurile plu-
viale pentru a nu se distruge
tot ce am început. Într-un
viitor, care nu e foarte
departe, va fi asfaltată şi
calea de acces spre Dancaş.
Până atunci însă nu am pre-
văzut betonarea şanţului de
dren la care faceţi referire şi
cine vrea să-şi facă podeţ îşi
poate face pe cheltuiala
proprie. Deocamdată, nu
dispunem de fonduri pentru
a acoperi şi această investi-
ţie” - Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava

a consemnat 
Florin Antohi

Drumuri, canalizarea şi căile de acces sunt principala
preocupare a cetăţenilor din Horpaz şi Dancaş

Continuăm rubrica de dialog cu cetăţenii, stând de vorbă cu locuitorii din
Horpaz şi Dancaş. Reamintim cititorilor că prin această rubrică încercăm
să dezvoltăm o mai bună comunicare între contribuabili şi administraţia
locală. Aşa că invităm, pe această cale, pe toţi cei care au de făcut sugestii
sau reclamaţii la adresa Primăriei Miroslava să ni se adreseze la adresa
redactia.mesagerul@gmail.com, sau la tel. 0745.934.769. De asemenea,
sugestii şi reclamaţii se mai pot primi în cutiile special amenajate în zona
centrală a fiecărui sat din componenţa comunei Miroslava, sau la secreta-
riatul primăriei. Răspunsurile la întrebările publicului, care vor fi verifica-
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Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava

Tofan Constantin Cocea Costel Vacniuc Vasile Valerică 

LUMEA ÎNTREABĂ, PRIMARUL RĂSPUNDE

Nemulţumit de calitatea trans-
portului judeţean, un grup de
cetăţeni din Voroveşti s-a adresat
Primăriei Miroslava:

“Noi, cetăţenii navetişti din
Voroveşti, formulăm prezenta
plângere împotriva SC Vio-
TransServ SRL. Motivele plânge-
rii sunt:

1. Neînţelegerea administrato-
rului societăţii de a suplimenta
numărul de curse pe traseul Iaşi –
Brătuleni – Voroveşti. Duminică,
prima şi ultima cursă, 6.00 –
19.00, nu se face;

2. Supraaglomerarea microbu-
zelor cu un număr foarte mare de
călători (cursele de la 6.00 – 7.00
– 7.30 sunt pline, preponderent,
cu elevi şi navetişti);

3. Neacordarea de reduceri la
abonamentele elevilor (un abona-
met pe ruta Iaşi – Brătuleni –
Voroveşti costă 140 RON;

4. Punerea la dispoziţia călăto-
rilor a celor mai uzate microbuze
din parcul auto pe care adminis-
traţia îl deţine (microbuze vechi,
fără loc de bagaje, cu uşi defecte
prin care fumul intră din exterior

în interior, cu probleme la siste-
mul de frânare – microbuze care
pun în pericol siguranţa călători-
lor);

Practicarea unor tarife mult
prea mari în raport cu numărul de
kilometri şi traseul (un bilet dus-
întors este 7 RON, doar dus 4
RON; Prin comparaţie, pe traseul
deţinut de aceeaşi societate Iaşi –
Cogeasca, unde numărul de kilo-
metri e dublu, biletul e tot 7 RON
iar abonamentul tot 140 RON;

Dorim ca instituţia Primăriei
Miroslava să nu permită aceste
practici, prin interzicerea dreptu-
lui de a continua activitatea aces-
tei societăţi şi înlocuirea ei cu un
transportator corect, sau găsirea
unei soluţii care să ne ajute să
facem naveta şi duminică, între
6.00 – 19.00, sau mai târziu.“

Nota redacţiei: Plângerea
cetăţenilor din Voroveşti privind
calitatea transportului public de
călători a fost discutată la ultima
şedinţă a Consiliului Local
Miroslava, din 30 aprilie. Potrivit
legii, instituţia care poate inter-

veni în asemenea situaţii este
Consiliul Judeţean Iaşi, cel care a
concesionat traseul judeţean, prin
licitaţie publică. La nivelul
Consiliului Judeţean există o
comisie de transport care trebuie
să comunice şi să colaboreze cu
comisiile şi compartimentele de
transport aferente fiecărei comu-
ne în parte. În ce o priveşte,
Primăria Miroslava va lua legătu-
ra cu cei de la judeţ şi le va sesiza
acest aspect. “Probabil că cele
mai multe aglomerări se produc
dimineaţa, când copiii merg la
şcoală. Când a cumpărat caietul

de sarcini pentru a se înscrie la
licitaţia pentru traseul de călători,
transportatorul s-a angajat să res-
pecte nişte norme tehnice, nişte
condiţii de transport impuse de
lege. Dacă nu le respectă, trans-
portatorul poate fi tras la răspun-
dere. Sperăm totuşi că până la
înfiinţarea efectivă a transportului
public propriu de călători în
Miroslava această problemă să fie
rezolvată de Consiliul Judeţean.
Mai mult nu avem posibilitatea să
facem”, a declarat Dan Niţă, pri-
marul comunei Miroslava.

Primim la redacţie: Transportul public de
călători nemulţumeşte populaţia din Voroveşti



Decontul drumurilor
pentru profesorii care fac
naveta pune primăria comu-
nei Miroslava într-o situaţie
delicată din punct de vedere
financiar, suma aferentă pe
care administraţia publică
locală trebuie să o pună la
dispoziţia profesorilor din
zonă fiind de peste 3 miliar-
de lei vechi. “În evidenţele
noastre figurează 37 de per-
soane pentru care trebuie să
facem deconturi de trans-
port. Nu ştiu cum am ajuns
aici, dar suma care s-a adu-
nat pentru plata cadrelor
didactice, care fac naveta la

Miroslava, în  perioada
ianuarie – martie, este deja
foarte mare. E posibil ca la
mijloc să fie o lacună în
legislaţie în ce priveşte
decontul transportului şi
plafonul de salarizare al
cadrelor didactice”, a
remarcat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava. În
replică, consilierul local Ilie
Apostol a confirmat că
situaţia e valabilă şi invers:
“Eu fac naveta de la
Miroslava la Iaşi, unde pre-
dau, şi mi se decontează
transportul până la şcoală”.
(F.A.)
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Cheltuieli mari cu decontul
transportului profesorilor

La ultimă şedinţă de
Consiliu Local a fost apro-
bată suplimentarea alocaţiei
bugetare pentru Şcoala
Generală “Col Constantin
Langa” Miroslava, cu suma
de 40.146 lei. Fondurile alo-
cate reprezintă asigurări
obligatorii la ambele micro-
buze şcolare, asigurare
CASCO, reparaţii, ITP,
bonuri de motorină. Pentru

buna desfăşurare a procesu-
lui educativ, această sumă a
fost decontată deja din
finanţarea de bază (pe elev)
a şcolii, rămânând restanţe
de plătit aferente facturilor
de utilităţi (energie electri-
că, gaz metan, salubris) iar
bugetul aprobat pe trimes-
trul II nu acoperea deconta-
rea facturilor existente până
acum. (P.C.)

Fonduri suplimentare 
pentru transportul elevilor

Spălătoria auto BALCIU
oferă servicii de spălare autovehicule mari după cum urmează:

HOTEL RESTAURANT Coral3 ***
- este situată pe raza Comunei Miroslava, la intrarea în Iaşi, vizavi de Metro.
Aici veţi găsi servicii de cazare la cele mai bune standarde de confort, un res-
taurant cu meniu tradiţional românesc şi trei săli modulare, perfecte pentru
diverse evenimente, nunţi, botezuri, concerte, petreceri corporative, acestea

având împreună o capacitate de pâăa la 250 de locuri.

website: pensiuneacoraliasi.ro  Facebook: Pensiunea CORAL
Relaţii la telefon: 0754.031.164

* Tinerii şomeri care nu
frecventează programe
educaţionale sau de forma-
re sunt invitaţi să-şi spună
parerea despre nevoile lor
şi ce ar trebui să facă auto-
rităţile pentru a le îmbună-
tăţi situaţia 

NETnotNEET este un
proiect european ce se adre-
sează persoanelor “NEET”
("Not in Education, Em-
ployment, or Training"),
adică tineri cu vârste cuprin-
se între 15 şi 24 de ani, care
nu au un loc de muncă şi nici
nu urmează vreun program
educaţional sau de formare
profesională.

Tinerii care se află în
această situaţie sunt invitaţi
să se implice în proiect şi să-
şi facă auzite vocile cu privi-
re la nevoile pe care le au,
care nu funcţionează în pre-
zent în sistemul de educaţie
şi formare şi măsuri pe care
le-ar putea întreprinde auto-
rităţile pentru a le imbunătăţi
situaţia şi a-i ajuta în cele din
urmă să se integreze pe piaţa
muncii. 

Activităţile în care vor fi

implicaţi tinerii vor include: 
• Discuţii pe forum onli-

ne; 
• Participarea la laborato-

re de dialog în cadrul cărora
vor discuta despre probleme-
le cu care se confruntă şi vor
învăţa tehnici de dezbatere
pentru a-şi putea susţine opi-
niile în faţa autorităţilor
publice;

• Dezbatere publică în
care tinerii îşi vor putea
exprima şi susţine punctele
de vedere în faţa autoritătilor
publice. 

Activităţile se vor derula
în perioada Mai – Octombrie
2014 şi vor avea un program
flexibil pentru tineri. 

Participarea la activităţi
este gratuită.

În urma implicării in pro-
iectul european
NETnotNEET, tinerii vor
primi o diplomă care va ates-
ta activităţile realizate, pe
care o vor putea ataşa la CV-
ul lor. 

Pentru înscriere sau alte
detalii, tinerii sunt rugaţi să-l
contacteze pe domnul profe-
sor Constantin Timu (tel.
0742 622 597). 

NETnotNEET este un
proiect european co-finanţat
de Comisia Europeană în
cadrul programului Învăţare
pe tot parcursul vieţii. 

Proiectul isi propune să
identifice şi să pună în apli-
care noi strategii şi instru-
mente pentru a imbunătăţi
performanţele sistemului de
educaţie şi formare, servicii-
lor de ocupare a forţei de
muncă şi a autorităţilor

publice competente, în sco-
pul de a răspunde mai bine
nevoilor tinerilor din catego-
ria NEET, atât la nivel local,
cât şi european. 

Pentru mai multe infor-
maţii despre proiect vă invi-
tăm să vizitaţi website-ul
www.netnotneet.eu. 

Prof. Constantin Timu
(Liceul “Mihail

Kogălniceanu” Miroslava)

Având în vedere situaţia
materială precară în care se
află, datorată faptului că nu
are niciun venit şi că ambii
părinţi sunt şomeri, Banu
Mihaela Ionela, elevă din
Proselnici, va primi o bursă

socială din partea Consiliului
Local Miroslava pentru a-şi
putea termina studiile. Bursa
socială, în valoare de 500
lei/lună se acordă pentru o
perioadă de două luni.

Banu Mihaela Ionela este

elevă în clasa a XII-a a
Colegiului Tehnic “Ioan
Holban” din Iaşi şi a terminat
anul şcolar precedent cu o
medie generală de 9,33.
“Cunosc foarte bine situaţia
acestui copil care se află într-

o situaţie materială foarte
grea şi, cu toate acestea, a
reuşit să obţină rezultate
deosebite la învăţătură. Mai
are puţin şi dacă o ajutăm îşi
va putea da bacalaureatul.
Consider că merită să o aju-
tăm”, a declarat primarul
Dan Niţă. Propunerea prima-
rului a fost aprobată de toţi
consilierii locali, fără excep-
ţie. (F.A.)

NETnotNEET - soluţii europene
pentru formarea tineretului

Bursă socială pe două luni,
pentru un elev aflat în impas

NOU!

Camioane şi autocare
� Autocar exterior – 80 lei
� Autocar interior – 120 lei

Tiruri
� Exterior cap Tractor – 70 lei
� Exterior vagon – 70 lei

Autocamion
� Camion Mare exterior – 90 lei
� Camion Mediu exterior – 70 lei
� Camion Mic exterior – 50 lei

Tratament cu ozon – 7 lei
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(continuare din pagina 1)

Potrivit deciziei Biroului
Electoral Central, buletinul
de vot pentru alegerile euro-
parlamentare din 25 mai va
avea opt pagini A4. Ordinea
partidelor înscrise la alegeri
pe buletinul de vot a fost
stabilită pe 17 aprilie. PDL
ocupă prima poziţie pe
buletinele de vot, pe poziţia
a doua este PMP, urmat de
UDMR, PSD-UNPR-PC şi
PNL, potrivit tragerii la
sorţi făcute de către preşe-
dintele BEC, Florentin
Sorin Drăguţ, pentru stabili-
rea ordinii formaţiunilor.

Buletinele de vot şi ordi-
nea partidelor

Tragerea la sorţi a fost în
două etape, în prima fiind
incluse partidele care au
deja reprezentanţi în
Parlamentul European.
Alianţa electorală PSD-
UNPR-PC ocupă poziţia a
patra pe buletinele de vot,
PNL poziţia a cincea, iar
PRM a şasea.

A doua etapă a s-a referit
la partidele politice care au
candidaţi la alegerile euro-

parlamentare, dar nu au
membri în acest moment în
Parlamentul European.
Astfel, poziţia şapte pe
buletinele de vot va fi ocu-
pată de Alianţa Naţională a
Agricultorilor, poziţia a
opta de Partidul Dreptăţii
Sociale, iar poziţia a noua
de Partidul Noua Republică.

Partidul Verde ocupă
poziţia a zecea pe buletinele
de vot, iar Partidul Forţa
Civică poziţia a unspreze-
cea. Următoarele poziţii
sunt ocupate de Partidul
Ecologist Român - poziţia
12, Partidul Alternativa
Socialistă - 13, PNŢCD - 14
şi Partidul Poporului Dan
Diaconescu - 15.

După extragerile făcute
de preşedintele BEC, acesta
a precizat că următoarele
locuri de pe buletinele de
vot vor fi ocupate de candi-
daţii independenţi care s-au
înscris în cursa pentru ale-
gerile europarlamentare, în
ordinea depunerii acestor
candidaturi.

Poziţia 16 de pe buletine-
le de vot este ocupată de
Georgiana Corina
Ungureanu, urmată de
Constantin Titian Filip,

Dănuţ Liga, Paul Purea,
Pericle Iulian Capsali, Peter
Costea, Mircea Diaconu şi
Valentin Eugen Dăianu.

Secţiile de votare din
Miroslava

Secţia de votare nr. 502
va cuprinde o parte din satul
Miroslava şi anume alegăto-
rii cu numele de familie
care începe de la lit.A până
la lit.K şi va avea sediul în
incinta Şcolii Generale din
localitatea Miroslava (într-o
sală de clasă);

Secţia de votare nr. 503
va cuprinde o parte din satul
Miroslava şi anume alegăto-
rii cu numele de familie
care începe de la lit.L  până
la lit.Z şi va avea sediul în
incinta Şcolii Generale din
localitatea Miroslava (în
altă sală de clasă);

Secţia de votare nr. 504
va cuprinde satele Balciu şi
Valea Ursului şi va avea
sediul în clădirea Primăriei
vechi din localitatea Balciu;

Secţia de votare nr. 505
va cuprinde satul Brătuleni
şi va avea sediul în incinta
Şcolii Generale Brătuleni,
din localitatea Brătuleni

(într-o sală de clasă);
Secţia de votare nr. 506

va cuprinde satele Ciurbeşti
şi Dancaş şi va avea sediul
în, incinta Şcolii Generale
Ciurbeşti, localitatea
Ciurbeşti;

Secţia de votare nr. 507
va cuprinde satele Corneşti
şi Proselnici şi va avea
sediul în incinta Şcolii
Generale Corneşti, din loca-
litatea Corneşti (într-o sală
de clasă);

Secţia de votare nr. 508
va cuprinde satul Horpaz şi
va avea sediul în incinta
Şcolii Generale Horpaz,
localitatea Horpaz;

Secţia de votare nr. 509
va cuprinde satele Găureni
şi Uricani şi va avea sediul
în incinta Şcolii Generale
Uricani, localitatea Uricani;

Secţia de votare nr. 510
va cuprinde o parte din satul
Valea Adâncă (Veche) şi
anume alegătorii care îşi au
pe adresa de domiciliu
următoarele străzi:

- Strada Drenurilor -
Toate numerele -

- Strada Imaşului - Toate
numerele -

- Strada Pepinierei -
Toate numerele -

- Strada Pomilor - Toate
numerele -

- Strada Şcolii - Toate
numerele -

- Strada Sub Coşere -
Toate numerele -

- Strada Tudor Nicolae -
Toate numerele -

- Stradela Valea Adâncă -
Toate numerele -

- Strada Veche - Toate
numerele -

- Strada Viei - Toate
numerele -

- Strada Vişinilor - Toate
numerele -

Sediul acestei secţii de
voare va fi în incinta Şcolii
Generale Valea Adâncă;

Secţia de votare nr. 511
va cuprinde o parte din satul
Valea Adâncă (Nouă) şi
anume alegătorii care îşi au
domiciliul la următoarele
străzi:

- Strada Alexandru
Cornea Vodă - Toate nume-
rele-

- Strada Atelierului -
Toate numerele -

- Strada Bazei - Toate
numerele -

- Strada Caisului - Toate
numerele -

- Strada Cicoarei - Toate
numerele -

- Strada Corneşti - Toate
numerele -

- Strada Costea Vodă -
Toate numerele -

- Strada Debarcaderului -
Toate numerele -

- Strada Despot Vodă -
Toate numerele -

- Strada Ezăreni - Toate

numerele - 
- Strada Fabricii - Toate

numerele -
- Strada Florilor - Toate

numerele -
- Strada Iazului - Toate

numerele -
- Strada Iliaş Vodă -

Toate numerele -
- Strada Îngustă - Toate

numerele -
- Strada Ioan Joldea Vodă

- Toate numerele -
- Strada Iuga Vodă -

Toate numerele -
- Strada Laţcu Vodă -

Toate numerele -
- Strada Livezilor - Toate

numerele -
- Strada Mărului - Toate

numerele -
- Strada Nucilor - Toate

numerele -
- Strada Principală -

Toate numerele -
- Strada Prof. Constantin

Martiniuc - Toate numerele
-

- Strada Prunilor - Toate
numerele -

- Strada Salciei - Toate
numerele -

- Strada Vasile Băcăuanu
- Toate numerele -

Sediul acestei secţii de
votare va fi la Magazin
mobilă Tofan, localitatea
Valea Adâncă.

Secţia de votare nr. 512
va cuprinde satul Voroveşti
şi va avea sediul în incinta
Şcolii Generale Voroveşti
(într-o sală de clasă).

Pregătiri pentru alegerile europarlamentare

Pe lista cu probleme
curente supusă atenţiei
Consiliului Local Miroslava
s-a aflat şi o listă cu propu-
neri de premiere a unor
copii cu merite deosebite la
învăţătură, care au primit
premii şi menţiuni la con-
cursul judeţean interdisci-
plinar cu tematica
”Matematica, ştiinţe şi teh-
nologii în viaţă”, ediţia a
III-a. Concursul s-a ţinut pe
data de 29 martie 2014, cu
participarea Inspectoratului
Şcolar Judeţean Iaşi,
Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, facultatea

de matematică, Clubul
Copiilor Iaşi şi Şcoala
Gimnazială “Alexandrul
Vlahuţă” Iaşi.

Premiul II au primit
următorii copii, elevi ai
Şcolii din Uricani:

– Musteaţă Mădălina, clasa
a IV-a

– Veleşcu Cristian, clasa a
V-a

– Ungureanu Vasilica, clasa
a VI-a

– Andrei Emilian, clasa a
VII-a

– Horaicu Alexandra, clasa

a VIII-a

Menţiuni au primit urmă-
torii copii, elevi ai Şcolii
Gimnaziale “Dimitrie
Anghel” din Corneşti:

– Dumitru Adrian, clasa a
IV-a

– Gherasim Rosalinda,
clasa a VI-a

– Lupu Roxana, clasa a
VII-a

– Dumitriu Loredana,
clasa a VIII-a

Au mai fost propuşi pen-
tru premiere şi elevii care au

obţinut premii şi menţiuni la
faza judeţeană a Olimpiadei
de educaţie tehnologică, des-
făşurată în perioada 24-27
februarie 2014, astfel:

– Constantinescu Diana,
clasa a VIII-a (Şcoala
Gimnazială “Miron
Barnovschi”, Uricani) –
premiul II;

– Horaicu Ionela
Alexandra, clasa a VIII-a
(Şcoala Gimnazială
“Miron Barnovschi”,
Uricani) – menţiune;

– Ungureanu Vasilica, clasa
a VI-a, premiul III (Şcoa-

la Gimnazială “Miron
Barnovschi”, Uricani);

– Dumitru Maria
Loredana, clasa a VIII-a
(Şcoala Gimnazială “Di-
mitrie Anghel”, Corneşti
– premiul III

Luînd act de acest propu-

neri, Consiliul Local a ana-
lizat solicitările şi a hotărât
acordarea unor premii de
merit în bani, după cum
urmează:

– premiul I - 300 lei;
– premiul II – 200 lei;
– premiul III – 100 lei;
– menţiune – 50 lei. 

Premii pentru copii cu rezultate deosebite
la învăţătură şi concursuri tematice

În conformitate cu prevederile legale, pentru
alegerile membrilor din România în Parlamentul
European, în comuna Miroslava au fost stabilite
următoarele locuri de afișaj electoral:

- pentru secţiile de votare nr. 502, respectiv nr.
503 (sat Miroslava) - str.Colonel Constantin
Langa, în faţa sediului PNL şi Farmacie -1 afişier;

- pentru secţia de votare nr. 504 (Balciu + Valea
Ursului) - str. Principală, în faţa Primăriei Vechi-
1 afişier;

- pentru secţia de votare nr. 505 (Brătuleni) -
str. Principală, în staţia de microbuz, lângă râul
Peptănari - 1 afişier;

- pentru secţia de votare nr. 506
(Ciurbeşti+Dancaş) - str. Principală, în faţa
Grădiniţei şi a Cabinetului Medical -1 afişier;

- pentru secţia de votare nr.
507(Corneşti+Proselnici) - str.Dimitrie Anghel,
în faţa Centrului de Zi Corneşti - 1 afişier;

- secţia de votare nr. 508 (Horpaz) - str.Şcolii,
în faţa Grădiniţei - 1 afişier;

- secţia de votare nr. 509 (Găureni + Uricani) -
str. Miron Barnovschi - staţia de microbuz, în faţa
Magazinului Comercial - 1 afişier;

- secţia de votare nr. 510 (Valea Adâncă Veche)
- str.Şcolii, în faţa Grădiniţei - 1afişier;

- pentru secţia de votare nr. 511 (Valea Adâncă
Nouă) - str.Costea Vodă, în faţa Bisericii, loc
viran - 1 afişier;

- pentru secţia de votare nr. 512 (Voroveşti) -
str. Principală, în staţia de microbuz - 1 afişier.

Locuri de afişaj electoral
în Miroslava



Toate persoanele domiciliate în
raza teritorial-administrativă a
comunei Miroslava, care deţin bule-
tin sau carte de identitate cu terme-
nul de valabilitate expirat, precum
şi minorii care au împlinit vârsta de
14 ani în cursul trimestrului I al
anului 2014 sunt invitate să se pre-
zinte la Biroul de Evidenţa
Populaţiei Iaşi – Juliu Mall, etajul 2,
între orele 8.30 şi 14.30 –  pentru a-
şi face actele de identitate.

Printre persoanele cu acte de
identitate expirate care trebuie pres-
chimbate  (118 la nivelul comunei
Miroslava – n.r.) se numără urmă-
toarele:
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Acte de identitate expirate!
Miroslava 
 
Nr. 
crt. 

Nume / Prenume Data na terii

1. Nechita Claudia 31.03.1996 
2. Ionescu Vasile Marian 31.01.1990 
3. Luca Constantin Andrei 03.03.1996 
4. Gavrila  Diana-Ionela 19.01.1996 
5. Irimia Ana 26.01.1990 
6. Vornicu tefan 28.01.1994 
7. Pris caru Oana-Alexandra 05.02.1988 
8. Pristavu Beatrice-Elena 12.02.2000 
9. Molocia Vasile-Iulian 31.03.1983 
10. Palaghia Ionela 14.01.1979 
11. Agapi Constantin 26.01.1960 
12. Trofin Valeria 31.01.1953 
13. Mucenica Ani oara 10.02.1982 
14. Miron Adrian 13.03.1974 
15. Crivoi Constantin 12.03.1957 
16. Chersan Ana-Maria 10.03.2000 
17. P r le te Ghiorghi  24.03.1981 
18. Pris caru Daniela 25.01.1970 
19. Bratu Livia 22.03.1956 

Horpaz 
 
Nr.
crt. 

Nume / Prenume Data na terii

1. Herghelegiu Daniela-Ionela 30.03.2000 
2. Gangal Radu 03.03.1993 
3. Barbu Liliana Loredana 16.03.1996 
4. Gafei Ana Maria 23.02.2000 
5. P durariu Ionela 05.01.1985 
6. Petric  Costic  26.03.1982 
7. Amariei Valeria 28.01.1969 
8. Grigore Andrei 03.01.1988 
9. Gavrilu  Petru 19.01.1983 
10. Golub Oleg 20.02.1978 
11. Gavrilu  Paula 23.02.1990 
12. Ailinc i Andreea 27.03.1984 
13. Mazilu Ionel Ovidiu 22.02.1980 
14. Daninfeld Valeria 06.03.1967 
15. Alexandrescu Valeria 05.02.2000 
16. Botezatu Adrian 29.01.2000 
17. Arvinte Alexandru 04.02.1954 
18. Rusu Vasile 06.03.1952 

Valea Adânc  
 
Nr.
crt. 

Nume / Prenume Data na terii

1. Valinte Florin 18.03.1972 
2. Calancia Costic  06.03.1958 
3. Giurgi Ana-Maria 10.03.1984 
4. M rg rint Maricica 30.03.1975 
5. Moro anu Eugen 25.03.1967 
6. Mocanu Ioan 25.03.1979 
7. Chiriac Bogdan 22.02.200 
8. Cusutur  Maria 01.02.1950 
9. Neam u Alexandra-Gabriela 25.02.2000 
10. Vieru Marian-Alin 22.02.2000 
11. Mitrache Ergean-Adrian 27.03.1995 
12. Sîrbu Ana-Roxana 18.03.1989 
13. Aneculei Lorena-Alexandra 29.03.1994 
14. Corodeanu Iulian 10.02.1989 
15. urcanu Georgel 03.02.1990 
16. Pelin David 27.02.1986 
17. Budac  Eduard 23.03.1996 
18. Afloarei Corneliu 24.02.1968 
19. Boboc Ioan 06.01.1956 
20. Fînaru Alina-Mihaela 04.02.1984 

* cei care nu au concesionat păşune
vor plăti o taxă de 150 lei/ha şi vor
primi loc de păşunat în funcţie de cât
teren este disponibil

Cei care deţin ovine şi caprine şi au
renunţat la a mai concesiona păşune de
la Primăria Miroslava vor primi păşune
în funcţie de disponibil, nu în funcţie de
cât vrea fiecare şi vor plăti 150 lei/ha
taxă de păşunat pe cap de animal, încăr-
cătura fiind, potrivit legii, de 10 oi la
hectar. “Acest lucru face ca păşunea de
care dispunem să fie insuficientă în

raport cu cererea. Dacă cineva deţine
300 de oi, e foarte posibil ca noi să nu
avem de unde le da 30 de hectare, pentru
că prioritate au cei care au concesionat şi
au licitat pentru concesiune. Spre exem-
plu, în sat Miroslava, ca să onorăm toate
cererile de păşune, ne-ar trebui 154 hec-
tare. Or, în fizic avem numai 63 hectare.
La fel se întâmplă şi în alte sate. Spre
exemplu, în Balciu avem nevoie de 39
ha pentru păşunat dar în fizic dispunem
doar de 19 ha”, a precizat Vasile
Bulbaşa, viceprimarul comunei
Miroslava.  

Cei care au concesionat teren pentru
păşunat, prin licitaţie publică, sunt:
Şfichi Ecaterina (Miroslava), Bahrim
Neculai (Voroveşti), Dumitraşcu Daniel
(Voroveşti), Plămădeală Vasile
(Uricani), Plămădeală Ion (Uricani),
Ciubotaru Dan (Ciurbeşti), Casian
Constantin (Voroveşti) şi Rotaru Elena
(Voroveşti). Contractul de concesiune se
va încheia pe data de 7 mai şi fiecare va
plăti 150 lei/ha. Cei care au concesionat
păşune vor primi şi subvenţie de la
APIA Iaşi. (F.A.)

Concesiuni pentru păşunat


